
Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 
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Disclaimer 

 

De efterfølgende oplysninger om principper for 

bidragsfordelingsmodeller er foreløbige og fortsat under 

udarbejdelse. De efterfølgende principper og modeller 

der derfor på nuværende tidspunkt ikke endnu egnet til at 

opstille bidragsfordelinger i konkrete projekter. 



Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning af 

hjælpelinjer 

Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi 

Principper for 
bidragsfordelings-modeller 
for kystbeskyttelse ifm kap. 

1a proces 

Kommunemøder nov 2017 

Kystdirektoratet 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Definition af begreber 

Basisscenarie  
Situationen uden projektet. Hvordan et område vil påvirkes af erosion og/eller 
oversvømmelse uden projektet. Basisscenariet kan omhandle en kyst enten 
med eller uden eksisterende kystbeskyttelse.  
  
Projektscenarie 
Situationen hvis projektet gennemføres. Hvordan et område vil påvirkes af 
erosion og/eller oversvømmelse hvis projektet gennemføres. 
  
Materielle effekter 
En opgørelse af effekter som kan værdisættes. En vurdering af eksempelvis 
sparede skader, ændret ejendomsværdi eller mistede indtægter.  
 
Immaterielle effekter  
En opgørelse af effekter som umiddelbart ikke kan værdisættes. En vurdering 
af eksempelvis en øget utryghed.    
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Definition af begreber 

Nytteværdi  
Fordelen ved en kystbeskyttelse kan ofte udtrykkes ved en nytteværdi for at 
fokusere på at udgifterne til kystbeskyttelsen skal fordeles primært blandt 
dem som opnår en kapitaliserbar værdi. 
  
Et projekts levetid 
Et projekts levetid er den tid indenfor hvilken målsætningen for et projekt 
ønskes opfyldt. 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Principperne skal dække mangfoldigheden på kysterne 
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Berørte ejere af fast ejendom 

Kompleksitet 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Procesdiagram 

1. Kap 1a kystbeskyttelsesprojektet 

2. Fastlæggelse af kystbeskyttelsens effekt  over projektets levetid 

3. Fastsæt nytteværdien for ejere af fast ejendom 

4. Fastsæt ensartet eller differentieret nytteværdi over tid 

5. Vælg rumligt princip for skadesmodel 

6. Fastsæt betalingsmodel 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

1. Kap 1a kystbeskyttelsesprojektet 

a. Kystbeskyttelsesprojektet som ønskes gennemført bør være præcist 
beskrevet med hensyn til dets kystbeskyttelseselementer, levetid, 
anlægs- og driftsudgifter. 

b. Eventuel eksisterende kystbeskyttelse beskrives 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

2. Fastlæggelse af kystbeskyttelsens effekt. 

Kvantificer effekterne af basisscenariet i løbet af den fastsatte levetid. 
• Materielle effekter 

- Forventede skader. 
- Vedligeholdelsesudgifter 
- Evt. reducerede ejendomsværdier 

• Immaterielle effekter 
- Utryghed 
- Reduceret rekreativ værdi 

 

Kvantificer effekterne af projektscenariet i forhold til basisscenariet i 
løbet af den fastsatte levetid. 
• Materielle effekter 

- Forventede sparede skader. 
- Ændrede vedligeholdelsesudgifter 
- Evt. ændrede ejendomsværdier 

• Immaterielle effekter 
- Forøget tryghed 
- Ændret rekreativ værdi 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

3. Fastsæt nytteværdien for ejere af fast ejendom 

Fastsæt hvilke ejere af fast ejendom som opnår nytteværdien af 
projektet, dvs. i forhold til basisscenariet 
 
Materiel nytte udtrykt i kroner (sparede skader) 

- Huse, veje, jernbaner, metro, ledninger 

 
Immateriel nytte udtrykt beskrivende og tillagt relativ værdi 

- Rekreativ, natur, tilgængelighed, oppetid, brand, tryghed, kulturarv mm. 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

4. Fastsæt ensartet eller differentieret nytteværdi over tid 
 

Ensartet nytteværdi:  
• Ingen differentiering af grundejernes over anlæggets levetid.  
• Nytten er tilstede i hele anlæggets levetid. 
 
Differentieret nytteværdi:  
• Der differentieres i nytteværdien over tid.  
• Nytten varierer over tid, dvs arealmæssigt 
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Nytteværdi over 

anlæggets hele 

levetid 

Nytteværdi over 

anlæggets halve 

levetid 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

5. Vælg rumligt princip for skadesmodel 

Overvej om der skal regnes i nutidsværdier eller ej. 
 
Oversvømmelse 
• Ensartet, dvs. ingen afhængig af oversvømmelsens dybde og/eller 

varighed 
• Differentieret, dvs. skaderne varierer med oversvømmelsens dybde 

og/eller varighed. 
 

Erosion 
• Ensartet, dvs. ingen differentiering af kystbeskyttelseselementernes 

effekt langs med kysten. 
• Differentieret, dvs. differentiering af kystbeskyttelseselementernes 

effekt langs med kysten. 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

6. Fastsæt betalingsmodel 

Oversvømmelse 
• Materiel skadessubjekt:  

- Huse: M2 (OIS ejendoms- og grundværdier), dybdeskadesmodeller, parter,  
- Veje: Skadesværdi 
- Jernbaner, metro, tunneler: Skadesværd, driftstab 
- Ledningsejere: Skadesværd, driftstab 

 
Erosion 
• Materiel skadessubjekt: 

- Huse: M2 (OIS ejendomsværdi), part 
- Grund: kystlængde, part , grundværdi. 
- Veje: Skadesværdi 
- Jernbaner, metro, tunneler: Skadesværd, driftstab 
- Ledningsejere: Skadesværd, driftstab 

 
Immateriel skadessubjekt: Identificer vigtigste værdier og giv dem en 
score(spindelvæv). Her er det især det kommunale bidrag kan 
argumenteres for udover kommunen som grundejer. 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

1: Eksempel: Kystbeskyttelsesprojekt 

Basis scenarie: Skråningsbeskyttelse 
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Projekt scenarie: Skråningsbeskyttelsen forhøjes og der 
kompenseres for erosionen med sandfodring efter at have retableret 
en sandstrand foran skråningsbeskyttelsen. Levetiden er 50 år, og 
der beskyttes mod en 50 års vandstand i hele levetiden. 
 
Anlægsudgift: 7 mio. kr. 
Driftsudgift: 13 mio. kr. i hele levetiden 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

2. Fastlæggelse af kystbeskyttelsens effekt  over 
projektets levetid 
 
Basis scenarie:  
Stranden som nu er 3 m bred forsvinder gradvist i løbet af 3 år, og 
færdsel langs stranden er ikke længere mulig. 
 
Skaderne på skråningsbeskyttelsen forøges fra 50 kr./m/år til 500 
kr./m/år.  
 
Skråningsbeskyttelsen kan kollapse under en 50 års vandstand med 
bølger. 
 
Projekt scenarie:  
Stranden udbygges til 10 m bredde og er tilstede igennem levetiden. 
Herved forbedres den rekreative værdi. 
 
Skaderne på skråningsbeskyttelsen fastholdes til 50 kr./m/år 
 
Skråningsbeskyttelsen er stabil under en 50 års vandstand med bølger. 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

3. Fastsæt nytteværdien for ejere af fast ejendom 
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Øget sikkerhed, 

reducerede skader 

og vedligehold-

elsesudgifter.  

Øget sikkerhed, 

reducerede skader 

og vedligehold-

elsesudgifter.  

Øget husværdi Øget husværdi 

Materiel nytteværdi Immateriel nytteværdi 

Præference for egen  

strand 

Præference for egen  

strand 

Præference for egen  

strand 

Præference for egen  

strand 

Nytte

Blåt område

[kr.]

Grønt område

[kr.]

Sparede skader på huse 17.000.000

Sparede skader på 

skråningsbeskyttelse 3.000.000

Øget husværdi, 0-50 m fra 

kyst 10.000.000       

Øget husværdi, 50-100 m 

fra kyst 1.000.000         

Øget husværdi, 100-200 m 

fra kyst 100.000             

Total 20.000.000 11.100.000       



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

4. Fastsæt ensartet eller differentieret nytteværdi over 
tid 
 
Der vælges en ensartet nytteværdi, fordi den materielle effekt af 
forhøjelse af skråningsbeskyttelsen, og sandfodringen kun rækker kort 
ind i land i levetiden 
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Der vælges en ensartet nytteværdi, fordi materielle effekt af 
sandfodringen på husværdien opnås næsten initialt 

Der vælges en ensartet nytteværdi, fordi immaterielle effekt af 
sandfodringen på forbedret strand og fortsat mulighed for at gå langs 
stranden opnås næsten initialt 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

5. Vælg rumligt princip for skadesmodel 
 

På grund af, at effekten af forhøjelsen af skråningsbeskyttelsen og 
sandfodring er ensartet langs med kysten vælges en ensartet skadesmodel. 
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Da der ikke differentieres over tid regnes ikke i nutidsværdi 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

6. Fastsæt betalingsmodel, 1 
 

På grund af, at effekten af forhøjelsen af skråningsbeskyttelsen og 
sandfodring er relateret til beskyttelse af huse, anvendes ét hus, én part 
modellen. 
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Der anvendes samme funktion som ændring i husværdien og effekt ind i land. 
3 niveauer fordeles 60, 30 og 10%. Pr part pr niveau.  

Fordeles ligeligt pr hus, fordi det ikke ønskes at differentiere mellem hvem 
som anvender stranden mest. 

Materiel nytte 

Immateriel nytte 

Det er et kystbeskyttelsesprojekt. Den immaterielle værdi vægtes derfor 

kun 10% .De materielle værdier  vægtes 90%. Disse fordeles med 60% 

af udgifterne til dem som opnår en beskyttelse. 30 % til dem som opnår 

en stigning i husværdien, fordi de sparede skader er dobbelt så store 

som stigning i husværdi.  



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

6. Fastsæt betalingsmodel, 2 

/ Kystdirektoratet / Principper for bidragsfordelingsmodeller 19 

Anlægsudgift    7.000.000 kr.  

Driftsudgift  13.000.000 kr.  

%-vis fordeling Anlægsudgift Driftsudgift

Materiel nytte, kystbeskyttelse 60 60

Materiel nytte, ændring i husværdi 30                   30
Immateriel nytte, rekreativ værdi 10                   10

100 100

Fordeling kr. Anlægsudgift Driftsudgift Udgift pr. år

Materiel nytte, kystbeskyttelse 4.200.000      7.800.000    240.000      

Materiel nytte, ændring i husværdi 2.100.000      3.900.000    120.000      

Immateriel nytte,  rekreativ værdi 700.000         1.300.000    40.000        

7.000.000      13.000.000 400.000      



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

6. Fastsæt betalingsmodel, 3 

/ Kystdirektoratet / Principper for bidragsfordelingsmodeller 20 

Fordeling kr. Anlægsudgift Driftsudgift Udgift pr. år

Materiel nytte, kystbeskyttelse 4.200.000      7.800.000    240.000      

Materiel nytte, ændring i husværdi, 

0-50 m fra kyst, 60 % 1.260.000      2.340.000    72.000        

Materiel nytte, ændring i husværdi,

 50-100 m fra kyst, 30% 630.000         1.170.000    36.000        

Materiel nytte, 

100-200 m fra kyst, 10 % 210.000         390.000       12.000        
Immateriel nytte, 

rekreativ værdi 700.000         1.300.000    40.000        

7.000.000      13.000.000 400.000      



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

6. Fastsæt betalingsmodel, 4 

/ Kystdirektoratet / Principper for bidragsfordelingsmodeller 21 

Fordeling pr hus i kr. Anlægsudgift Driftsudgift Udgift pr. år

Materiel nytte,

kystbeskyttelse, 7 parter 600.000         1.114.286    34.286        

Materiel nytte, ændring i husværdi, 

0-50 m fra kyst, 7 parter 180.000         334.286       10.286        

Materiel nytte, ændring i husværdi,

 50-100 m fra kyst, 11 parter 57.273           106.364       3.273          

Materiel nytte,

 100-200 m fra kyst, 18 parter 11.667           21.667         667              

Immateriel nytte, 

rekreativ værdi, 36 parter 19.444           36.111         1.111          


